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Планът за дейността на ОУ „ Васил Априлов“ за учебната 2022/2023 година е приет на 

заседание на педагогическия съвет с Протокол № 15/ 14.09.2022г. и утвърден със  

Заповед № 1200 / 14.09.2022 г. на директора. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2021/2022  ГОДИНА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ 
 

       Заложените в годишния план задачи и учебно-възпитателната работа в ОУ „В. Априлов“-Русе 

през учебната 2021/2022 година се реализират в съответствие с държавната политика в областта на 

образованието за постигане на държавните образователни стандарти. Пред училищния екип бе 

поставена като основна цел провеждане на качествен и високоефективен учебно-възпитателен процес 

с акценти добра адаптация на учениците в първи клас, подготовка за НВО – четвърти клас, добро 

представяне на  от НВО-седми клас и продължаването им  в гимназиален етап. Продължи активната 

превантивна възпитателна работа с учениците относно спазване на училищния ред и дисциплина, 

както и осигуряването на добра психологическа среда и позитивни взаимоотношения между учители, 

ученици и родители чрез поддържане на добрите училищни традиции, съдържателни извънкласни 

дейности и разнообразни форми на сътрудничество с родителската общественост. 

Ученици, паралелки, групи и личен състав на ОУ „В. Априлов“- Русе 

През учебната 2021/2022 година  броят на учениците в дневна форма бе 273, в т.ч. 2 в 

ЦСОП, броят на паралелките - 13, броят на групите ЦОУД - 10, броят на учениците в тези 

групи - 225, броят ученици на индивидуална форма на обучение – 1, броят на учениците 

записани в самостоятелна форма - 7, учениците на ресурсно подпомагане - 22. 

  Броят на учениците в края  на учебната година:  

I а, б клас II а, б клас III а,б клас IV а, б клас V а клас VI а, б клас VII а, б 

клас 

34 47 37 47 27 41 41 

 

В края на учебната година  учениците завършили клас в дневна форма са  274,  

 За оптималната реализация на  образователно-възпитателният процес бяха  ангажирани 

педагогически персонал - 34, непедагогически персонал - 9. 

В първи клас  се записаха и се обучаваха 34 ученици  в  две  паралелки. 

 Продължи по-пълното обхващане на учениците в целодневна форма на обучение чрез 

10  групи от I до VII клас, в които се записаха 225 ученици –80% от всички ученици в 

училище  са  избрали този тип  обучение. 

Образователно-възпитателен процес 

Организацията на учебната година премина отново в условията на COVID-19. 

Редуването на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда удължи 

времето за адаптация в училище на първокласниците. Обучението в ОРЕС  се отрази на 

учениците от пети и шести клас с по-слаб родителски контрол и  някои допуснаха, като  

Виолета Зафирова от VIб клас – 405 неуважителни отсъствия. Бе създаден ЕПЛР, но не е 

посещавала училище втория срок и отпадна.  

Зам. директорът, педагогическият съветник и класните ръководители непрекъснато работеха 

за редовното присъствие на всички ученици в часовете в ОРЕС. Специално внимание, 

устройства и места за работа в училище бяха осигурени за учениците от уязвими групи и със 

СОП. 



Обучение от разстояние в електронна среда 

ОРЕС за всички ученици от 1 до 7 клас се провеждаше синхронно през платформата  

Google classroom. Това бе успешен начин за максимално доближаване на обучението до 

обичайното - непосредствената връзка в реално време. Затруднените ученици  бяха 

подпомогнати с обучение и електронни устройства предоставени от училището по проект 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Затруднения изпитаха 

родителите на учениците от 1-3 клас, поради възрастта и  липсата на самостоятелност  на  

децата. През втория учебен срок обучението след 25.02.2022г. се провеждаше присъствено за 

повечето ученици след тестване с бързи антигенни тестове за COVID 19. От 1.04.2022г. се 

отмени извънредната епидемична обстановка и след пролетната ваканция всички ученици се 

завърнаха  в училище присъствено. 

Учителите бяха изцяло ангажирани да адаптират  учебното съдържание, да създават 

електронни ресурси – презентации, видеоуроци, електронни тестове и др., за да  постигнат 

желаните резултати и направят образователния процес успешен.  

 

Предизвикателствата на учебната 2021/2022 година 

През втория срок се премина към хибридно обучение – редуване на присъствено и 

електронно обучение. Учениците от начален етап се обучаваха предимно присъствено с 

кратко ОРЕС. 

През м. юни бяха организирани занимания по интереси, проектни дейности и 

допълнително обучение за всички ученици от 1-6 клас. 

           За учениците получили слаби годишни оценки се организира обща подкрепа в 

допълнително обучение до 10 часа по български език, математика, физика, география и 

икономика. 

 

1. Начален етап 

Адаптацията на учениците от първи клас премина спокойно, но и тази учебна година бе 

не по-малко трудна. Отново се наложи да се работи онлайн с електронната платформа Google 

Classroom. За 1 клас това бе нещо ново и с много такт, заедно с родителите, децата свикнаха 

да използват правилно техническите средства. Трудности при ОРЕС: най-често се 

затрудняваха при навременното включване и изключване на микрофоните и камерите; 

родителите се затрудниха с осигуряване на подходящи устройства; в някои семейства 

липсваше интернет; но имаше и недостатъчна заинтересованост от родителите; трудностите 

при усвояване на учебното съдържание произлизат и от това, че една  част от учениците не 

владеят добре български език, тъй като той не е техен майчин език. Въпреки това почти 

всички ученици се включиха в ОРЕС, имаха устройства и работеха с желание.  

 Втори клас вече участваха миналата година в ОРЕС, и при тях главната трудност 

беше претоварването на мрежата. И тази година работиха със споделяне на екран и  

включване на допълнителни образователни материали от мрежата. 

 Учителите в трети клас отчитат, че онлайн обучението има своите предимства. 

Учениците се включваха активно, като спазваха технологичните изисквания при боравене с 

лични електронни устройства. Научиха се да изготвят кратки презентации и да ги споделят. 

Като недостатъци на обучението може да се откроят - дългото стоене пред екрана и 

продължителната предварителната подготовка на учителя, отнемаща много от времето му.  

 Четвъртокласниците също имаха опит в обучението в електронна среда и не са 

срещнали сериозни проблеми и трудности. При работа в ОРЕС срещаните трудности са при 



споделянето на звукови файлове в платформата, проверяването на работите взирайки се 

продължително в екрана. След всичко споделено, обучението в Google Meet е може би 

максимално близко до реалната класна стая и при нужда ще се използва отново. 

Национално външно оценяване – ІV клас тази година  се проведе, и нашите 

четвъртокласници постигнаха добри резултати. 

 

НВО – 2022 г. Училищен среден 

резултат 

БЕЛ 73,59 

Математика 53,51 

 

2. Прогимназиален етап  

По всички предмети в прогимназиален етап са направени входни и изходни  нива.  

Контролните и класни работи се изпълниха  по утвърден график.  

       Учениците в прогимназиален етап бяха 109 в т.ч. 1 в ЦСОП. От тях 4 ученици се  

обучаваха по индивидуални учебни програми по част от учебните предмети или по 

всички предмети и са оценени с качествени оценки- СЗ, СС, ПП.  

 

 Годишният успех в прогимназиалния етап: 

Учебен предмет Среден успех 

1 БЕЛ 4,34 

2 Английски език 4,68 

3 Математика 3,86 

4 Компютърно моделиране и информационни технологии 4,62 

5 Информационни технологии 4,86 

6 История и цивилизации 4,24 

7 География и икономика 4,13 

8 Човекът и природата 4,06 

9 Биология и здравно образование 4,15 

10 Химия и опазване на околната среда 4,04 

11 Физика и астрономия 4,03 

12 Музика 5,80 

13 Изобразително изкуство 5,32 

14 Технологии и предприемачество 5,12 

15 Физическо възпитание и спорт 5,62 

16 БЕЛ - ИУЧ 4,40 

17 Математика - ИУЧ 3,92 

18 Човекът и природата - ИУЧ 4,18 

19 Физика и астрономия - ИУЧ 4,03 

 

Средният успех по паралелки: 

 

VI а – 4,76 VII а – 4, 65 V а – 4,64 VI б – 4,57 

 

VII б – 4,27 

 



   Традиционно най-висок успех са постигнали учениците по Музика –Отличен (5,80) на 

второ място е успехът по ФВС – Отличен (5,62)  на трето по Изобразително изкуство -  

Много добър (5,32).    Прегледът на резултатите показва, че традиционно най-големи 

трудности учениците срещат с предметите  „Математика”,  „Химия и опазване на околната 

среда“  и „Физика и астрономия“. 

 Обучението от разстояние в електронна среда също оказаха съществено  влияние 

върху оптималното овладяване на знанията по посочените учебни предмети. 

Резултатите от НВО по Български език и литература  и  Математика в 7 клас 

 

ОУ „В.Априлов“ 

Среден бр. точки 

 

Мат. БЕЛ 

19/20 г.  

20/21 г. 

32.10 

28,54 

52.17 

42.18 

21/22 г. 24,58 47,47 

 Благодарение на активната работа на класните ръководители,  всички ученици, с които 

бяха възниквали проблеми по време на дистанционното обучение се явяваха редовно и 

участваха присъствено в часовете за обща подкрепа.  

    Ресурсните учители   организираха  индивидуални сесии на част от  учениците със 

специални образователни потребности в условията на дистанционна образователна подкрепа.  

3. Работа в ЦУОД    

 В целодневното обучение се включиха 225 ученици от I до VII  клас –  приблизително   

80% от учениците предпочетоха тази форма на организация на училищния живот. В начален 

етап бяха сформирани 7 групи, като вниманието бе насочено към обхващането  и 

ограмотяването на първи клас. Дейностите по самоподготовка, се осъществяваха чрез  

упражнения, образователни игри, образователни филми. Прилагаха се  различни методи и 

форми за работа, както  и индивидуален и диференциран подход съобразно възрастовите 

особености на учениците. Най-предпочитаните теми в дейностите по занимания по интереси 

са свързани с изобразителното изкуство, фолклорните празниците и обичаи. 

      В прогимназиален етап се сформираха 3 групи  и учителите насочиха фокуса си към 

самоподготовката и помощта по учебните предмети. Повечето ученици от групите се 

отнасяха съзнателно към поставените задачи. Включваха се и в занимания в STEM центъра. 

Това беше важно както за 5 и 6 клас, така и за седмокласниците, за които е от голямо 

значение, поради предстоящото им явяване на НВО. Усилията на учителите дадоха добър 

резултат- всички ученици се явиха на НВО и се записаха в гимназиален етап на обучение с 

изключение на Симона от 7. б клас, която остава да повтаря годината, защото получи 4 слаби 

оценки от поправителните изпити.  

 

Квалификационна дейност 

 

      През учебната 2021/2022 г. планираните дейности по квалификация на 

педагогическия персонал са осъществени. При планирането на дейността се ръководехме от 

изразеното желание от членове на педагогическия колектив за допълнителна  квалификация 

насочена към постигане на стратегическите цели на училището.  

   Вътрешната и външната квалификационна дейност да бъде ориентирана към 

следните аспекти: запознаване с Насоките за работа в извънредна обстановка, работа в 

платформите "Google Classroom", "Teams" и "Shkolo.bg"; развитие на умения и творчески 



потенциал, чрез разнообразни техники в областта на приложните изкуства;  приложение на 

видовете социални умения при взаимодействието с ученици, родители и колеги; пълноценно 

използване на инструментите на платформата Google Classroom; работа с 3D принтер;  как да 

се справим с предизвикателното поведение в клас; педагогически аспекти на обучението;  

създаване на работни материали и домашни задания с Liveworksheets, Learning Apps, 

Wordwoll, Seesaw; STEM уроците  - как да ги направим разбираеми и мотивиращи за 

учениците; техники за релакс на работното място, проектно базирано обучение; споделяне на 

идеи и опит от колеги повишили професионално квалификационната си степен; 

приемственост между 4 и 5клас. Част от обученията се осъществиха онлайн, заради извънредната 

обстановка. Преподавателите заявиха обучения към РУО – Русе. Посетилите обученията 

получиха своите кредити: 1кредит – 12 педагогически специалиста, 2 кредита – 4 

педагогически специалиста, 3 кредита - 3 педагогически специалиста. 

 Празници, чествания и конкурси 

 

Планираните в годишния план празници и чествания се  реализираха с усилията на 

голямата част от екипа.  Част от предвидените  събития се проведоха в обстоновка на COVID 

– 19. 

     За тържежственото откриване на 2021/2022 учебна година   се погрижиха V а клас  

подготвени от М. Петрова, Г. Ганева, Ир. Тодорова, К. Павлов, М. Тодорова. Едно различно 

откриване на учебната година - на разстояние, но с радост. 

 Начало на патриотични чествания се постави с празника на Независимостта на 

България - 22 септември с презентация от  VI а клас -Д. Панова 

          От 16.09 – 22.09.2021 г. Европейска седмица без загинали на пътя под мотото  „Лесно е 

да спасиш живот! Просто спазвай правилата!"  Седмица на мобилността – „Ден без 

автомобили“ - М. Тодорова, И. Иванова, Р. Билчева. 

На 24.09.2021 г. отбелязахме Европейски ден на спорта в училище – спортни игри, 

народни хора - М. Крумов, К. Павлов и  учителите  от ЦОУД. 

Денят  на Народните будители бе отбелязан на 29.10.2021 г. С презентация, анкета 

с учениците в ЧК „Познаваме ли народните будители?“ и лекоатлетически крос - Ел. 

Миланова; Д. Василева; Кл.ръководители I-VII клас; М. Крумов. 

Отбелязани бяха:  Световен ден на добротата с  „Дървото на добрите постъпки“ -             

К. Тодоров, Д. Димитрова, Кл. ръководители и учители ЦОУД, Д. Василева и Ел. Миланова.; 

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - изложба 

от рисунки „Пази детето“ - М.Тодорова, И.Иванова, Р. Билчева; Ден на християнското 

семейство – тържество с  ученици от III а клас; 16 ноември - международен ден на 

толерантността - провеждане на анкета за толерантността с ученици от IV – VII клас -              

Д. Василева; Анти СПИН кампания. 

В седмицата преди Коледа учениците от пети клас, под ръководството на К. Павлов и 

Из. Тодорова представиха трапези за Бъдни вечер и Коледа  и поздравиха всички с разкази за 

коледните традиции и обичаи. Имаше и “Коледна работилница за сурвакници” организирана 

от ресурсните учители; „Коледните празници и обичаи” изложба с рисунки от  IV a клас. А 

учениците от от IIа,  II б, и IV б клас, ръководители Е.Миланова, Ю.Вълчева, Р.Маркова, 

М.Касим представиха коледарските обичаи. 

От  19 февруари  до 3 март се проведоха патриотични чествания с презентации,  стихове 

и патриотичните песни с учениците от цялото училище. 



Второкласниците се надпреварваха по грамотност и правопис в състезанието                  

"Буквоплет". Организатори на събитието бяха Р. Маркова, Ю. Вълчева, М. Касим, П. 

Атанасова. Водещ на надпреварата М. Николчева 

На 21.03.2022г. отбелязахме Патронния празник на училището с почит и уважение към 

благородното дело на нашия патрон Васил Евстатиев Априлов. В литературно- музикалната 

програма представена от ученици от 1а, 5а клас и Рая Петкова от 6 б клас  си припомнихме 

за прозрението, осъзнаването, образованието и даряването като основополагащи моменти от 

неговия живот.  Първокласниците се представиха с рецитиране на стихове за Васил Априлов 

и нашето училище, написани от г-жа Грета Ганева. Петокласниците представиха песента          

"Патронен празник" по текст на Грета Ганева и музика на Снежанка Василева - учител по 

музика. Специален поздрав към всички ученици отправиха талантливите изпълнители от 

Общински детски център за култура и изкуство – Русе- ДВГ "Слънце", формация за модерен 

балет "Мираж", грациозните танцьори от клуб по спортни танци " Настроение" и  състав за 

народни танци "Слънце"с ръководител П.Филипова. Сценаристи и организатори: К. Павлов, 

Г. Ганева, С. Василева и Из. Тодорова. 

На 22.03.2022 г. отбелязахме Световния ден на водата. Учениците от пети и шести клас 

подредиха изложба от рисунки и направиха табло „Замърсяване и опазване чистотата на 

водата“. Организатори: М. Тодорова, И. Иванова. Световния ден на водата отбелязахме  с 

поредните  STEM проекти, този път на петокласниците. Реалистично изработени проекти на 

пречиствателни станции за вода и различните етапи на пречистване представиха пред 

публика отделните екипи на учениците. Всеки екип бе изработил и рекламна брошура за 

презентиране на станцията си.  STEM занятието завърши с доволните усмивки на учители и 

ученици от отличното  изпълнение на практическите задачи и успешната работа в екип. 

Организатори: М. Тодорова, И. Иванова, Д. Панова, Р. Маркова 

Под ръководството на И.Иванова, Р. Билчева и М.Тодорова учениците подредиха 

изложби за Денят на космонавтиката, Денят на Земята. 

Учениците от 2а, 4а и 4б клас участваха в инициативата на издателство Клет ''Моята 

мечта''. Всички нарисувани мечти бяха наградени с грамоти и значки! 

През април отдадохме почит към живота и литературното творчество на Стоян 

Михайловски. Учениците от 4б клас запознаха всички с биографията му. Техните съученици 

от 4а, 3а и 3б клас представиха басните му, а шестокласниците твориха стихове и пяха 

песента "Върви, народе възродени". 

Ковид пандемията не попречи на всички класове да аранжират по свой вкус и в домашни 

условия пролетни цветя за традиционния училищен конкурс. - Ж. Драганова, Р. Маркова 

В дните преди светлите празници Лазаровден, Цветница и Великден,  училищния двор и 

фирма Бадер България бяха озарени от лъчезарни лазарки от клуб за занимания по интереси 

«От извора - Традиции и обичаи в родния край». Децата танцуваха, пяха и рецитираха 

стихотворения в прекрасни традиционни български носии. Организатори: Ю. Вълчева, Е. 

Миланова. 

Спортни надпревари, победи, емоционални преживявания и добро настроение това 

беше нашият спортен празник през м. май 2022г. За загряване започнахме с крос по класове. 

В спортни състезателни и щафетни игри се срещнаха учениците от начален етап. Момчетата 

изиграха оспорвани футболни срещи. Момичетата се раздадоха на волейболното игрище. 

Петокласниците изпробваха точната си стрелба с топка. Турнирите по тенис на маса и джаги 

дадоха още емоция и радост на участниците и публиката. Накрая имаше грамоти и награди. 

Сладкият финал дойде с кръшни хора и лакомства за всички участници, осигурени от Ел Еф 

Маркет. Организатори: М. Крумов, К. Павлов, начални учители 



Истински празнично бе на 24 май в двора на училището, където всички ученици и 

учители изпълнихме Химна на Кирил и Методий, изслушахме поздрава на първокласниците, 

наградихме най-заслужилите ученици и се отправихме към центъра на града за участие в 

празничното градско шествие.   

 

Благотворителен пролетен концерт 

 

Великденски благотворителен концерт - вдъхновяващ, оригинален и емоционален се 

проведе в салона на 21.04.2022г.  пред 200 родители и гости. Учениците ни отведоха на 

околосветско пътешествие на крилете на изкуството. Отправихме се на път с песента                 

"Пътнико свиден" на 4б клас. Японски танц с ветрила представиха момичетата от 3а клас. В 

Южна Корея ни отнесоха с танца си 4а клас. С "Песен за приятелството" на 2а клас се 

приземихме в Израел. За моста в Авиньон на френски пяха и танцуваха 3б клас. В Беларус 1б 

клас търсиха страната на мечтите с песента "Маленкая страна". Без държава, но навсякъде по 

света, ромският етнос бе представен с песента " Чудно горско цвете" от 1а клас. До ЮАР 

стигнахме с танца на 2б клас. В модната столица Милано бяхме с манекенките от 5а клас, 

които представиха колекция пролет-лято 2022 на модна къща "Рециклато колекционе". 

Грациозните момичета от 7 клас ни пренесоха със сиртаки в Гърция. В САЩ се приземихме 

със зашеметяващия танц на момичетата и момчетата от 6 клас. Завръщането на българска 

земя стана с народните танци на ТС "Слънце". Естествен емоционален завършек се получи с 

песента "Детска планета" изпълнена от всички участници. Наред с бурните аплодисменти 

учениците събраха и 2200лв. за подобряване на средата в училище. 

Учениците от ОУ " Васил Априлов " пяха, танцуваха и рецитираха пред родители и 

гости с благотворителна цел. Изпълненията бяха завладяващи и вдъхновяващи на български,  

английски и руски език. Сценаристи и режисьори: М. Крумов, Д. Василева, сценография и 

декори:М.Тодорова и декораторска група, хореография: М.Крумов с подкрепящото участие 

на всички класни ръководители и учители и  със специалното участие на Ирина Амброзова – 

учител по музика  

Вълнуващи тържества за завършване на учебната година се проведоха  в I,  IV и VII 

клас. 

 

ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

УЧИТЕЛИ: С най - високото отличие на МОН   "Неофит Рилски" бе наградена Елеонора 

Миланова, старши начален учител. През последните пет години учителката работи активно с 

учениците си  по проекти, свързани с гражданското образование. Създава и  развива 

граждански и социални компетентности у тях. Формира гражданско съзнание, патриотични и 

общочовешки добродетели  чрез работа по проектите  - „Аз съм българче обичам…”,   

„Традициите- живата памет на един народ”. Работи за екологичното образование и 

възпитание на децата с проект “Земята- нашият общ дом-нашето общо бъдеще”. С работата 

си по тези проекти учениците на  г-жа Миланова участваха в олимпиадата по гражданско 

образование. Те достигнаха до националния кръг на олимпиадата през 2017г, 2020г и 2021г. 

През учебната 2020/2021г. ученичка на Елеонора Миланова се класира на десето място на 

Националната олимпиада по гражданско образование. 

  През учебната 2021/2022 година  до национален кръг на олимпиадата  по гражданско 

образование е допуснат проектът на тема „Добротворството не е мисия, а начин на живот”. В 

работата си по този проект  учениците се срещнаха с деца в неравностойно положение от 



ЦНСТДМУ, организираха дарителски кампании за тях за Коледа и Великден.  

През 2022г  ученичка на г-жа Миланова е отличена за авторска приказка на тема 

„Приказка за доброто” в VIII Национална конференция по Гражданско образование 

«СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО».   

На XXI Национален конкурс „Бог е любов“ нейна ученичка е класирана на І място на 

областния кръг в първа възрастова група III-IV клас в раздел проза и стихове със 

стихотворението „Великден”.  

По време на обучението от разстояние в електронна среда  за по-лесното усвояване на 

учебния материал  учителката създаде  видео уроци и собствени  ресурси, които направиха 

уроците по-приятни, разбираеми и достъпни за децата.Участва активно в конкурси и 

празници и чрез дейността си повишава авторитета на училището. 

 

УЧЕНИЦИ: Бурджу Рахмиева от 7а клас бе наградена от кмета на Русе г-н Милков за 

отличните резултати, които е постигнала през цялото си обучение  в ОУ "Васил Априлов ". 

Пред паметника на Васил Левски в парка на Възрожденците тържествено бяха 

наградени отличилите се ученици в конкурса "Памет за Левски", организиран от НЧ "Гоце 

Делчев 2009" - Русе: Преслав Стоянов от 3б клас – първо място за рисунка и  Ростислава 

Борисова  от 7а клас - второ място за есе. 

За авторска приказка на тема „Приказка за доброто” в VIII Национална конференция 

по Гражданско образование «СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО» бе наградена 

Христина Тодорова от 4б клас.   

На XXI Национален конкурс „Бог е любов“ ученичкта Йоана С. Иванова е класирана 

на І място на областния кръг в първа възрастова група III-IV клас в раздел проза и стихове 

със стихотворението „Великден”.  

 Учениците от начален етап спечелиха всички призови места в областния кръг на 

конкурса за рисунка "С очите си видях бедата" -1 място - Еда Османова от 4а клас.; 2 място- 

Александра Златарова от 4а клас; 3 мяст о- Раян Петров от 2б клас. 

 

ПРОЕКТИ 

 

ОУ " Васил Априлов " бе домакин на междуучилищна изява по проект "Подкрепа за 

успех", в която взеха участие ученици от шест русенски училища. Децата участваха в 

занимателни игри по български език и  математика. Четоха и разказваха за културни, 

исторически и архитектурни забележителности в Русе. Решаваха задачи, който превърнаха в  

апликации на животни. Накрая имаше награди за всички старателни участници. За нивото на 

събитието допринесе и безупречната организация създадена от учителите на ОУ " В. 

Априлов“ – Д. Георгиева, Ралица Маркова, Е. Андреева, Н. Николова, Д. Джуров. 

     

ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 

 ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“ – Бяха обучени за работа в  образователни 

електронни платформи на 35 ученици от първи клас. 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ - Дооборудване на ресурсния кабинет, логопедичния и на психолога. 

Обучения на учители за успешна работа с ученици със СОП.  

Учителите от начален етап предоставиха допълнителна подкрепа на учениците със СОП в 

края на учебната година. 

 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

Е. Миланова подготви проект и проведе обучение на 4 ученици от 4б клас по НП              

„Ученически олимпиади и състезания”Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади” по гражданско образование по проект на 

тема „Добротворството не е мисия, а начин на живот”. 

 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО 

Тази година се реализираха - Клуб „Архимед” - 7 клас, ръководител Р. Маркова; Клуб 

„Arduino Basics“ - 5 клас, ръководител Д. Джуров; Клуб „Забавна математика” - 3 клас, 

ръководител Елия Андреева; Клуб „Творческа работилница” - 6 клас, ръководител 

М.Тодорова;  Клуб „От извора- традиции и обичаи в родния край” - 2 клас, Ю.Вълчева 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

 

1. МИСИЯ 

           

         

Цялостната дейност на  ОУ „  Васил Априлов” има за цел осъществяване на 

качествено и ефективно обучение на учениците, последователни, резултатни и устойчиви 

действия на екипа за  издигане и утвърждаване престижа на училището, чрез съхраняване на  

българските традиции и  приобщаване към европейските ценности. Формиране на Умения на 

21 век, които дават предимство в конкурентния свят: 

-Умения за учене -  Критично мислене; Креативно мислене; Сътрудничество; 

Комуникация.  

- Грамотност - Грамотност относно информацията и нейните носители; Техническа  

и  дигитална грамотност.  

- Житейски умения -Гъвкавост; Инициативност; Социални умения; Продуктивност; 

Лидерство. Умения насочени към нематериалния аспект на човешкия живот.  

Обучението и възпитанието на учениците е насочено към изграждане на свободни, 

морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, 

уважаващи законите, съхраняващи националните  традиции и облик, зачитащи  правата на 

другите, техния език, религия и култура.   

Реализиране на възпитание и обучение според държавните образователни  стандарти 

и тези на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.  

 

 

 2. ВИЗИЯ 

  

1.  ОУ „ Васил Априлов“  да бъде образователно средище изградено на базата на 

добрите традиции  и модерните  методи и технологии на обучение за достигане до знания, 

умения и компетентности от учениците в основна образователна степен 1-7 клас в 

съответствие с държавните образователни стандарти и развитие на Уменията на 21 век. 

2.  Работа на педагогическия екип в посока повишаване авторитета на училището в 

града чрез непрекъсната квалификация, умения за работа в електронна среда и бърза 

адаптация в отговор на промените и потребностите в обществото, умения за работа с 

елктронни платформи в образованието и създаване на собствени електронни ресурси.  

3. Разработване на  съвременни програми за избираема подготовка и занимания по 

интереси за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците, оформящи облика на училището, за да се ограничат отрицателните последици от 



демографската криза и намаляването на учениците.  

4. Ограничаване броя на преждевременно напусналите училище чрез използване и 

предлагане на различни форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална и 

комбинирана.  

5. Предлагане на високо ефективни начини за обучение от разстояние в електронна 

среда за ученици със здравословни или други проблеми, както и в условия на епидемична 

или пандемична обстановка в обществото. 

 6. Приобщаване на ученици от уязвими групи с помощта на целодневната форма на 

организация на учебния ден, оказване на обща и допълнителна личностна подкрепа, 

образователно-възпитателен процес насочен към практическото приложение на знанието в 

реалния живот. 

7. Пълноценно използване на целодневното обучение, часа на класа и часа за спортни 

дейности, заниманията по интереси  и сътрудничеството със спортни клубове   за 

утвърждаване на навици за здравословен начин на живот. 

         8. Подобряване на  образователната среда  с включване на ОУ „ Васил Априлов“ в 

европейски оперативни програми, национални и регионални проекти за енергийноефективни 

дейности,национални програми на МОН за подобряване на материалната и спортна база, 

осъвременяване на учебните пособия и технически средства. 

9.  Модернизиране на материалната база, оформяне на STEM център,  изграждане на 

зони за отдих и обмяна на идеи във фоайетата на училището. 

10. Насърчаване и повишаване на грамотността чрез дейности извън задължителната 

подготовка посредством обогатяване на библиотеката и преобразяването й в читателски-

информационен център с  променена физическата среда и използване на информационно-

комуникационните технологии. 

11. Образование и възпитание в дух на  родолюбие и общочовешки ценности с  

включването в инициативи на регионални патриотични организации,  чествания на 

национални и официални празници на училищно и градско ниво,  факултативни часове по 

„Русезнание“ и   „Религия“.      

 

 

 3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 

Дългосрочната стратегическа цел на Стратегията  е  функционирането на  ОУ „ Васил 

Априлов“ като модерна, ефективна и постоянно развиваща се автономна образователна 

система, в центъра на която е  ученикът, развитието на  неговите личностни качества, 

интелектуален потенциал и творчески заложби.  Утвърждаване на педагогическия екип като 

научно и методически подготвен, приемащ промените, новаторски настроен, адекватен на 

образователните потребности на обществото. 

 

 Конкретни цели на стратегията: 

  Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и постижения 

на учениците по учебните дисциплини и НВО. 

  Повишаване на равнището на функционална грамотност на учениците-  

насърчаване на четенето, насърчаване на дигиталното четене.    

  Повишаване  на  квалификацията  на  учителите  с  набор  от  компетентности, 

свързани със съвременните аспекти на четенето.    

  По-широко  използване  на  иновативни  методи  на  преподаване  и  учене: 

интерактивни  методи,  компютърно и  проектно-базирано  обучение,  

проблемно обучение. 

  Ефективно внедряване на ИКТ в цялостната дейност на училището  с оглед 

подготовката на учителите и учениците за учене, работа и живот в съвременното 

високотехнологично и информационно общество 



  Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот.  

  Усъвършенстване  на  системата  за  квалификация,  перманентно  обучение  и 

професионално  развитие  на  ръководния,  педагогическия  и  

административния персонал.  

  Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на 

младите хора, за развитите на техните таланти и способности.  

  Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности в 

съответствие с актуалните потребности на учениците и обществото и 

практическото приложение на знанията в реалния живот.  

  Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в 

решаването на училищните проблеми. По-широко ангажиране на семейството и 

местната общественост  в живота на училищната общност 

   Обновяване, модернизиране,  подобряване и естетизиране на материаната 

база, интериора и екстериора и техническите средства 

   Издигане на авторитета на училището в условията на растяща конкуренция. 

Подобряване  на имиджа и  утвърждаване на облика му. Прилагане на 

ефективни форми за комуникация с медиите и с широката общественост. 

  Реализиране на  ефективни кампании за прием в първи клас за 

минимализиране последиците от демографската криза. 

  Развитие и управление на безопасна, поддържаща и хуманна образователна 

среда, в която екипната работа, взаимното уважение и общочовешките ценности 

са ценени и прилагани. 

 

 

 

РАЗДЕЛ   ІІІ 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,  СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ. 

 

 

   Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 

1.  Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище. 

2.  Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност. 

3.  Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията  на ПС. 

4.  Спортен календар – Спортният календар е неотменна част от Календарния план за 

дейностите и мероприятията за учебната 2022/2023 г. 

5. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда-

родители, НПО с дейност свързана с образованието и др.. 

6.  Задачи и форми за работа на Комисията по механизма за противодействие на 

насилието и тормоза    сред учениците. 

7. Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението. 

8. Календарен план за дейностите  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Квалификационна дейност – теми и форми на 

вътрешнометодическа и педагогическа дейност 
 

 

1.1.Синхронизиране на системата за кариерно развитие в училище с чл. 227 от ЗПУО и  

Наредба № 15/2019 г. за професионално развитие на учителите.  

1.2.Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 

работещи в училището с включването им във форми на въвеждаща и продължаваща 

квалификация: 

1.2.1. курсове – въвеждащи,  тематични, комплексни и други;  

1.2.2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, 

практикуми, лектории и др.; 

1.2.3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на 

образованието; 

1.2. 4. професионално-педагогическа специализация 

1.2.5 майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален 

опит, открити уроци, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 

технологии и практики.  

1.2.6.форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от 

проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на 

добри, иновативни практики или постижения. 

1.3.Повишаване на квалификацията  с цел напредък на децата и учениците, както и 

подобряване на образователните им резултати с прилагане на нови форми на обучение и 

обмяна на  успешни практики. 

1.4.Проучване на потребностите и дефицитите  на педагогическите специалисти  и 

избор на квалификационни форми за вътрешноучилищна и външна квалификация в 

съответствие със стратегията и политиките на ОУ „Васил Априлов“. 

1.5.Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при 

интерес и нужда посредством запознаване с планираните квалификационни дейности на 

национално, регионално, общинско и училищно ниво. 

1.6.Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материално 

стимулиране, предвидено в чл. 246, ал.1 на ЗПУО. 

1.7.Усъвършенстване планирането, организирането и контролирането на 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност. Вътрешно-институционалната 

квалификация  според начина на придобиване е: 

1.7.1.От външни лицензирани организации в съответствие с чл. 43,ал.2 от Наредбата за 

професионалното развитие на учителите, заплатена от средствата за квалификация на 

училището, не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист, 

съобразена с потребностите на институцията, регистрирани в плана за квалификационна 

дейност и учителя; 

1.7.2.От  екип  педагогически специалисти с висока квалификация – директор, 

заместник-директор, специалисти ИКТ, учители с първа и втора ПКС, специалисти, 

работещи с деца, чиито компетентности в областта на методиката и педагогиката позволяват 

да бъде реализирано висококачествено обучение.  Осъществява  се от обучителите 

доброволно и безплатно. Измерва се  в академични часове и за нея не се присъждат 

квалификационни кредити.  Основава се на плана за квалификационна дейност на училището 

за учебната година. 

 

 

 

 



2.Контролна дейност 

 
2.1.Обект и предмет на контролната  дейност : 

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати след възстановяване на 

присъствената форма на обучение; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и учителите ЦОУД; 

- адаптация на нопостъпилите учители; 

- работата на заместник- директор, педагогически съветник, психолога, ресурсните учители, 

ръководител направление ИКТ, обслужващия и помощния персонал; 

- косвен контрол върху организации, свързани с дейността на училището. 

 

2.2. Форми на контролна дейност. 

2.2.1 Педагогически проверки: 

- превантивни; 

- тематични; 

- текущи. 

2.2.2 Административни проверки: 

- на училищната документация, свързана с учебния процес; 

- на  друга  документация  – техническа,  свързана  с финансовата  дейност,  по трудово- 

правните отношения с персонала. 

2.2.3 Проверки по социално-битовата и стопанска дейност. 

2.2.4 Проверка по спазването на: 

- Правилника за вътрешния ред; 

- Правилника за дейността на училището; 

- Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

- Седмичните разписания; 

- Часовият график на учебните занятия; 

- Графикът за дежурства на учителите. 

2.2.5 Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и МОН. 
 

Срокове: съгласно плановете за контролната дейност на директора и зам.-директор. 

 

 

 3.  Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията  на ПС 

№                                        ТЕМА         ДОКЛАДВА 

                                       м. септември  

1. Приемане на  правилник за дейността на 

училището; 

Зам.-директор по УД 

2. Приемане на  училищните учебни планове;  Директор  

3. Приемане на  формите на обучение; Директор 

4. Приемане на годишния план за дейността на 

училището; 

 Зам.-директор по УД 

5. Приемане на  мерки за повишаване качеството 

на образованието; 

Зам.-директор, 

ст. учител ЦОУД  

6. Приемане на  програма за превенция на 

ранното напускане на училище; 

Педагогически съветник 



7. Приемане  програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

Педагогически съветник 

8. Приемане на  програма седмичния и дневния 

брой часове за групите за целодневна 

организация на учебния ден.  

Учители   ЦОУД 

9. Спортен календар на училището Учител ФВС 

10. Приемане на Механизъм за превенция на 

тормоза и агресията в училище.   

Педагогически съветник 

11. Избор на Координационен съвет за 

осъществяване на Механизъм за превенция на 

тормоза и агресията в училище   

Педагогически съветник 

12. Актуализиране и приемане на Правилника за 

безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд 

Заместник -директор 

13. Приемане на Плана за защита при бедствия Заместник -директор 

14. Избор на Методически обединения и 

председателите им 

Директор 

15.  Приемане план за квалификационната дейност Зам.-директор по УД 

16. Приемане на Училищна процедура  за 

подаване, разглеждане и решаване на 

предложения,  жалби и сигнали 

Заместник -директор 

17. Избор на система от символи на качествени 

показатели за текущи оценявания на 

учениците от I, II  и  III  клас. 

Зам.-директор по УД 

18.  Приемане план за работата на комисията по 

БДП. 

Председателя на комисията 

                       м. октомври  

1. Програма за дейностите по интереси. 

Одобряване на предложения за заниманията по 

интереси. 

 

Директор, учители 

2. Отчет за изразходването на бюджета за 

третото тримесечие. 

  Директор, гл.  счетоводител 

3. Запознаване с плана за контролната дейност на 

директора и заместник – директора. 

Директор, заместник-директор 



4. Проследяване  и обсъждане на  нивото на 

усвояване на компетентности от учениците и 

резултатите от входните нива. Предложения за 

съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати.                        

Зам. директор по УД,  учители 

по предмети 

 

5. Представяне и приемане плановете на 

методичните обединения 

Председателите на МО 

6. Представяне и приемане плановете да 

допълнителна подкрепа на ученици. 

Координатор ЕПЛР, ресурсни 

учители. 

   

 .                          м. ноември   

1. Адаптирането на първокласниците в училище 

– трудности, похвати.          

Учителите на първи клас. 

2.   Мерки насочени към учениците за 

ограничаване на неуважителните отсъствия. 

 Класни ръководители, зам.- 

директор, ръководител 

направление ИКТ 

 

 м. януари  

1. Разглеждане на предложения за похвали и 

санкции на учениците. 

Класни ръководители 

2.  Предложения за включване на ученици на 

обща подкрепа поради слаби текущи оценки 

през първия учебен срок. 

    Класни ръководители, 

учители по учебни предмети  

3. Отчет на бюджета за 2021 година. 

 

Директор, гл.      счетоводител 

 м. февруари  

1. Доклади за резултатите от образователно-

възпитателния процес през първия срок на 

учебната 2022/2023 г. Проследяване  и 

обсъждане на  нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и стъпки за 

повишаването им.  

   Учители, зам. -       директор 

2.   Реализиране на дейностите в ЦОУД I-VII 

клас през първия учебен срок.  
   Учителите ЦОУД 

  Предложения за включване на ученици на 

обща подкрепа със слаби оценки за първия 

учебен срок. 

    Класни ръководители, 

учители по учебни предмети  

3. Проучване на учениците в района на 

училището, подлежащи на обучение в първи 

  Директор 



клас. Предложение за училищен план- прием 

на ученици в първи клас и пети клас 

 

 м. март  

1. Проследяване и обсъждане нивото на усвояване 

на компетентности от учениците.  

 Мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

Учителите по предмети 

2. Изготвяне на план с дейности за 

осъществяване на приемственост между 

учителите в начален и прогимназиален етап – 

открити уроци, срещи с учениците от IV клас и 

родителите и др. 

Зам. директор , класни 

ръководители на 4 и 5 клас 

                                

м. април 

 

1. Тържествен съвет по повод патронния празник 

на ОУ „В. Априлов“ – Русе и 40 годишнината от 

откриването му..  

Отличаване на изявени ученици и учители.  

Директор 

2.  Повишаване на качеството на образователния 

процес –подготовка и реализиране  на 

обучението  по предметите  с национално 

външно оценяване в IV и VII клас. 

Диагностика на грешките и коригиращи 

механизми за преодоляването им, използвани 

от учителите. 

 

 Учителите по БЕЛ,  

математика в VII клас и 

началните учители в IV клас 

                                 м. май  

1. Разглеждане на предложения за награждаване 

на ученици  и учители  за 24 май./ Награда 

„Русе“ и „ Неофит Рилски“ 

     Учители, директор  

2. Предложение за определяне на избираеми 

учебни часове и  на спортните дейности за уч. 

2023/2024 г. 

 Учителите по предмети  

3. Организация на дейности през ваканционните 

месеци 

 Зам. директор, учителите в 

начален етап 

4. Насоки за провеждане на НВО в четвърти и 

седми клас 

 

Директор 

                               м. юли  

1.  

Анализ на резултатите  от НВО в IV и VII клас 

  Зам. – директор  

2. Отчет за резултатите от образователно-

възпитателния процес през учебната 2022/2023 

г. 

 

Директор 



3. Отчет за дейността на методическите 

обединения и училищните комисии. 

Председателите  

4. Отчет за дейността на  училищния  ЕПЛР и 

допълнителната подкрепа 

Координатор на екипа, 

ресурсни учители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ- 2022 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Европейски ден на спорта в 

училище “Спорт Без 

отпадъци“- ученици IVклас 

30 септември М. Крумов, К. 

Павлов 

Зам.-

директор по 

УД 

 

МЕСЕЦ   НОЕМВРИ- 2022 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищен крос по случай І-

ви Ноември „Ден на 

народните будители“- 

ученици V-VII клас 

м. ноември М. Крумов, 

К. Павлов 

Зам. директор 

по УД 

2. Училищен турнир по 

волейбол V-VII клас. 

м. ноември М. Крумов,  

К. Павлов 

Зам. директор 

по УД 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ-2022 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Коледен спортен маратон III-

VII клас 

м. декември М. Крумов 

К. Павлов 

Зам. директор 

по УД 

 

 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg


 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ-2023 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищно първенство по 

волейбол. 

м. януари М. Крумов Зам. директор 

по УД 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ-2023 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Участие в Ученически игри 

общински турнир V – VII клас. 

м. февруари М. Крумов Зам. директор 

по УД 

2. „Лъвски скок“ – 

училищно и градско състезание 

м. февруари М. Крумов 

К. Павлов 

 

Зам. директор 

по УД 

 

МЕСЕЦ  МАРТ-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ-2023 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Общински турнир по футбол  

VI – VII клас 

м. април М. Крумов 

К. Павлов 

Зам. директор 

по УД 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарници Контролира 

1. Забавни щафетни игри – 

момичета V-VII клас 

 8 март М. Крумов Зам. директор 

по УД 



2. Училищен турнир по 

бадминтон. 

м. април М. Крумов Зам. директор 

по УД 

 

МЕСЕЦ МАЙ-2023 г. 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Спортен празник на 

училището 

– 22.05.2023 г. неучебен ден 

м. май М. Крумов 

К. Павлов 

 и учители по ФВС 

в начален етап 

Зам. директор  

2. Ден на българския спорт: 

Изложба „Олимпийски 

успехи“;  

Състезание по футбол и тенис 

на маса. 

17.05.2023 г. М. Крумов,  

К. Павлов 

 

Директор и 

Зам. директор 



 

5. Основни  приоритети във взаимодействията с факторите от социалната 
среда 

 
5.1.Интеграционни връзки 

 

1.Поддържане на интеграционните връзки с  РУ „ Ангел Кънчев“ и ДГ „Детелина”, 

основни училища, профилирани и професионалните гимназии, обучаващи организации.  
 
2.Оптимизиране  на  връзките  с    Община  Русе и други институции, които  имат  

отношение  към финансирането и опазването на публичната общинска собственост, както и с 

направленията, работещи в сферата на обучението и възпитанието на подрастващите.  

Подържане и разширяване на връзките  и неправителствените организации. 
 
3.Участие в проекти на различни равнища за обмен на идеи и опит между учители и 

специалисти. 

 

 
 
        5.2.Взаимодействие с родителите 
 

1.Засилване  ролята  на  родителските  активи  по  паралелки, с обществения съвет и 

училищното настоятелство  на ОУ „В.Априлов“ за  решаване  на  общоучилищни и 

паралелкови проблеми. 

2.Съдействие от родителите при подготовката и провеждането на училищни 

мероприятия. 
 
3.Изготвяне на график  на учителите за консултации  с родители и ученици. 
 
4.Съвместни  дейности  на  УН, Обществен съвет, родители,  учители  и  ученици  за  

обновяване  и  обогатяване  на материално-техническата   база  на  училището,  както  и  при  

организиране  на  свободното  време  на учениците. 

5. Провеждане на родителски срещи, отразени  в календарния план. 

6. Обезпечаване на условия за конструктивна работа на   обществения съвет на ОУ „В. 

Априлов“ по време на регулярните им заседания. 

 

 

6. Задачи  и  форми  за  работа  по Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в ОУ „В. Априлов“   
 

    

6.1. Системна     превантивно-възпитателна     работа    с    учениците     с    оглед    

намаляване отрицателните прояви в училище и на обществени места. 
6.2. Организиране  на  правно  –  педагогическа, здравна  и нравствено-етична  просвета  

сред ученици и родители. 
6.3.  Разширяване   и  подобряване   на   съвместната   дейност   между   училище,   

семейство   и общественост в борбата с  проявите  на тормоз и агресия.. 
6.4.   Осъществяване  на  съвместна  превантивна-възпитателна   дейност  с  ДПС  и  

Отдел „Закрила на детето“ и при необходимост - Общинската комисия за борба  с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.. 
6.5.Провеждане на индивидуални разговори с учениците и техните родители. 
6.6. Провеждане на психологически изследвания. 



6.7. Проучване на социалните контакти. 

6.8.  Провеждане  на  срещи  с  представители  на  ДПС  и  Общинската  комисия  за  

превенция  на противообществените прояви на учениците. 

6.9. Включване на теми по проблема в часовете реализирани чрез Национална 

програма  „Без свободен час в училище“. 

 

7. Задачи на комисията по БДП 
 

7.1. Да изпълни дейностите по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна 

образователна среда“ , Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по 

пътищата“ и изгради вътрешна площадка и кабинет по БДП до м. ноември 2022г. 

7.2. Да координира обучението по БДП да се провежда по график в кабинета по БДП и 

да търси начини за повишаване ефективността му. 

7.3.Да извърши преглед на материалното и дидактическо осигуряване на обучението 

по БД и да набележи дейности за обогатяването и подобряването му. 
7.4. Да информира комисията по БД към Община Русе за нуждите от обезопасяване в 

района на училището. 
 7.5.  Да организира срещи с представители на  Пътна полиция и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

за учебната 2022/2023 година 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

№ Дейности и мероприятия Срок      Отговорници Контролира 

1. Изготвяне седмичната 

програма на класовете. 

        до 
14.09.2022 г. 

Комисия за седм. 

разписание 
Л. Петрова, 
Из.Тодорова 

Директор 

2. Актуализиране на 

училищната 

документация за 

учебната 2022/2023 г. 

        до 

30.09.22 г. 
 

Зам.-директор 

Училищни комисии 

Педагог. съветник 

Ръководител ИКТ 

Директор 

3. Родителски срещи: 

1.Снабдяване на учениците с 

учебници и помагала. 

2.Обсъждане на безопасния 

път до дома. 

3.Сформиране на родителски 

активи по класове. 

4.Запознаване с Правилника 

за дейността на училището. 

5.Декларации за 

информирано съгласие за 

участие на учениците в 

публикации на училището. 

08.09.2022 г. 

   I-VII клас 

Класните 

ръководители , 

Зам.-директор 

Директор 

4. Откриване на 

учебната година “На 

добър час, първи 

клас! “ 

15.09.2022 г. Е. Андреева 

М. Николчева 

Р. Данчовска 

М. Тодорова 

Д. Джуров 

Ив. Иванова 

Р. Билчева 
Р. Маркова 

 Директор 
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5. Изготвяне на графици за 

дежурство на учителите -

главни дежурни във 

фоайето на първия етаж и 

дежурни по етажи през 

първия учебен срок  на 

учебната 2022/2023 г. 

 

15.09.2022 г. 
 

Зам.-директор 
 

Директор 

6. 22.09.2022 г.-ДЕН НА 

БЪЛГАРСКАТА 

НЕЗАВИСИМОСТ-

презентация-VI а клас 

21.09.2022 г.     

К. Павлов 
Из. Тодорова 

 

Директор 

 

 

7. Изготвяне и 

утвърждаване графика за 

класни и контролни 

работи. 

25.09.2022 г. Зам.-директор, 
учителите по 
предмети 

Директор 

8. Изготвяне на график за 

консултации с учениците по 

учебните предмети. 

25.09.2022 г. Зам.-директор, 

учителите по 

предмети 

Директор 

9. Седмица на мобилността. 

Европейска седмица без 

загинали при пътни 

инциденти под мотото 

“Лесно е да спасиш живот ! 

Просто спазвай правилата!/ 

НК/ 

16.09-22.09. 
      2022 г. 

М. Тодорова 

Ив. Иванова 

Р. Билчева 

учители нач. курс 

Зам.-директор 

10. Европейски ден на спорта в 

училище-спортни игри; 

народни хора. 

30.09.2022 г. М. Крумов 

К. Павлов 
Учители ЦОУД 

Директор 

Зам.-директор 



 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

 

 

        МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорни

ци 
Контролира 

1. Представяне на плановете за 

подкрепа и индивидуалните 

учебни програми за 

обучение и развитие на 

учениците със СОП. 

18.10.2022 г. Ресурсни 

учители, 

Учители по 

предмети 

Директор и 

Зам.-директор 

2. Заседание на 

педагогическия съвет. 

25.октомври 

    2022 г. 
Зам.-директор и 

предс. на МО 

Директор 

3. Актуализиране на 

ученическия съвет. 

  до 30.10. 

    2022 г 
Д. Василева, 

кл. ръководи 

тели на V-VII 

клас 

Директор и 

зам.-директор 

4. 1 ноември -Ден на народните 

будители-мултимедийна 

презентация, лекоатлетически 

крос. 

29.10.2022 г. Е. Андреева 

М. Николчева 

Р. Данчовска 

Д. Василева 
Кл. ръководители  

I - VII кл. 

М.Крумов 
 

Директор 

5. Участие в 

математическо 

състезание “Паисий 

Хилендарски” 

31.10.2022г Преподавателите 

по математика и 

нач. учители 

Зам.-директор 

4. Еднодневна екскурзия с 

учебна цел до Свещари. 

  октомври 

     2022 г. 
III а,б 

Р. Маркова, 

Ю.Вълчева 

I а 

К.Костадинова 
 

Директор 

5. “Пресичам безопасно с 

Теди” 

октомври 

     2022 г. 

Д. Джуров 

Кл. 

ръководители   

Зам.-директор 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg
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МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорници Контролира 

1. 13 ноември -Световен ден на 

добротата-украса на 

“Дървото на добрите 

постъпки" 

До 

 12.11.2022 г. 

К.Тодоров 

Д.Димитрова 

кл.ръководителии 

учители ЦОУД 

Д.Василева 

Ю.Вълчева 

Р.Маркова 

 

Директор и 

зам.-директор 

2. Световен ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия-изложба от 

рисунки “Пази детето” 

/НК/ 

м.ноември 

   2022 г. 
М.Тодорова 

Р.Билчева 

Л.Петрова 

Из.Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

3. Ден на християнското 

семейство-тържество  с 

ученици от IV а клас. 

До 

 21.11.2022 г. 

Е.Андреева 

Р.Данчовска 

Ресурсни учители 

(Д.Димитрова, 

К.Тодоров) 

 

Директор и 

зам.-директор 

4. 16 НОЕМВРИ- 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТА- 

Провеждане на анкета 

за толерантността с ученици 

от IV- VII клас 

  Ноември 

     2022 г. 
Д.Василева 

Кл.ръководители 

IV-VII клас 

Директор и 

зам.-директор 

5. 1 декември-Световен ден за 

борба със СПИН - 

дискусия с учениците от 

IV- VII клас 

до  

01.12.2022 г. 

Д.Василева 

ученически съвет 

кл.ръководители 

учители ЦОУД 

 

Зам.-директор 

6. Заседание на Педагогическия 

съвет- по план 

ноември Зам.-директор Директор 

7. Дейности по приема в първи 

клас 

постоянен Всички учители Директор 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 
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МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорници Контролира 

1. Общински кръг на 

олимпиадите по учебни 

предмети според плана 

на РУО. 

по график Зам.-директор 

учители по 

предмети 

Директор 

2. Украса на фоайетата за 

Коледа. 

11.12.2022 г. М.Тодорова 

Д.Василева 

Из.Тодорова 

П.Атанасова 

М.Крумов 

Директор 

3. Маратон спортни игри 

     V- VII клас 

м.декември 

    2022 г. 
М.Крумов 

К.Павлов 

Директор и 
зам.-директор 

4. Трапеза за Бъдни вечер и 
Коледа-V клас 

23.12.2022 г. Ив.Иванова 

Р.Маркова 

Р.Билчева 

Директор и 
зам.-директор 

5. “КОЛЕДА Е “- коледуване с 

ученици от llla, lllб и lб 

       до 

23.12.2022 г. 
Р.Маркова 

Ю.Вълчева 

Е.Миланова 

Л.Савова 

Директор и 

зам.-директор 

6. “Коледна работилница за 

сурвакници” 

16.12.2022 г. Ресурсни учители 

Учители ЦОУД 

Директор и 
зам.-директор 

7. В духа на Коледа  - l б 

клас 

        до 

23.12.2022 г. 
Е.Миланова 

Л.Савова 

Директор и 
зам.-директор 

8. “Здрава,здрава годинчице!-

изработване на сурвакници от 

l a клас 

16.12.2022 г. К.Костадинова 

Р.Кунчева 

Директор и 
зам.-директор 

9. Коледни тържества по 

класове 

 19.12.-23.12. 

      2022 г. 
класни 

ръководители 

учители ЦОУД 

Директор и 
зам.-директор 

10. Участие в Коледно 

математическо състезание. 

м. декември Учители по 

математика и 

начални учители 

Директор и 
зам.-директор 
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МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
    Отговорници Контролира 

1. Общински кръг на олимпиади 

по учебни предмети по 

график от РУО 

по график Учителите по 

предмети 

Директор и 

зам.-директор 

2. Общински кръг на 

олимпиадата “Знам и мога”-

IV клас 

по график Е.Андреева 

Н.Николова 

Директор и 

зам.-директор 

3. Подготовка на юбилеен 

благотворителен концерт. 

Избор на инициативен 

комитет за 40 годишнината от 

създаване на училището. 

  м.януари 

   2023 г. 

 Директор и 

зам.-директор 

4. Общински ученически 

спортни игри V-VII клас 

по график М.Крумов Директор и 

зам.-директор 

5. Дейности по приема в първи 

клас. 

  постоянен 

     
Началните 

учители 

Директор и 

зам.-директор 

6. Заседание на Педагогическия 

съвет-по план. 

м.януари 

2023 г. 
Зам.-директор Директор 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговорници Контролира 

1. Провеждане на родителски 

срещи: 

1.Обсъждане на резултатите 

на учениците през първия 

учебен срок.  Мерки за                                                                                              

подобряване на качеството на 

работа и повишаване 

резултатите на класа през 

втория учебен срок. 

2.Запознаване с графика за 

класни и контролни работи за 

втория учебен срок. 

        до 

14.02.2023 г. 

Класните 

ръководители, 

учители и 

учители ЦОУД 

Директор и 

зам.-директор 

2. “В памет на Апостола”-150 

години от обесването на 

Васил Левски. 

17.02.2023 г. В.Антонов 

Л.Цанева 

Е.Миланова 

Из.Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

3. Отбелязване на годишнина от 

Освобождението на Русе. 

        До 

20.02.2023 г. 

Д.Панова-

ученици от VIIa 

клас 

Е.Андреева-IVa 

клас 

Директор и 

зам.-директор 

4. “Свети Валентин”-

изработване и раздаване на 

валентинки. 

м.февруари 

    2023 г. 
Д.Василева 

Ученически 

съвет 

Директор и 

зам.-директор 

5. “Пролет иде”-украса на 

фоайето на първия етаж 

        до 

28.02.2023 г. 

И.Тодорова 

М.Касим 

П.Атанасова 

 

Директор и 

зам.-директор 

6. Областен кръг на олимпиада 

по учебни предмети според 

графика на РОУ. 

по график Учителите по 

предмети 

зам.-директор 

Директор 

7. Училищен кръг на 

“Буквоплет” с участие на 

II a  и II б клас. 

м.февруари 

   2023 г. 
Г.Ганева 

И.Тодорова 

М.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 

8. Общински игри различни 

видове спорт. 

по график М.Крумов Директор и 

зам.-директор 

9. Състезание “Лъвски скок” по график М.Крумов Директор и 
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К.Павлов зам.-директор 

10. Дейности по приема в първи  

клас. 

постоянен Всички учители Директор зам.-

директор 

учители нач. 

етап 

11. Заседание на ПС- по план м.февруари 

     2023 г. 
Зам.директор Директор 

12. “Аз обичам България”-III клас 

-състезание 

м.февруари 

   2023 г. 
Ю.Вълчева 

Р.Маркова 

М.Касим 

П.Атанасова 

Директор и 

зам.-директор 



 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорници Контролира 

1. 3 март-Национален празник 02.03.2023 г. Д.Панова 

Л.Пенчева 

В.Антонов 

Директор и 

зам.-директор 

2. Празник на буквите. м.март 

2023 г. 
К.КостадиноваР.К

унчева 

Е.Миланова 

Л.Савова 

Директор и 

зам.-директор 

3. Световен ден на водата- 

“Водата извор на живот” 

20.03.2023 г. Ив.Иванова 

учители ЦОУД 

Р.Маркова 

 

Директор и 

зам.-директор 

4. Патронен празник на 

училището-учениците от 

VI а клас. 

21.03.2023 г. К.Павлов 

Из.Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

5. Училищни осмомартенски 

игри- момичета от V-VII клас 

м.март 

2023 г. 
М.Крумов 

К.Павлов 

учители ЦОУД 

Директор и 

зам.-директор 

6. Дейности по приема в първи 

клас. 

  постоянен всички учители Директор и 

зам.-директор 

7. Заседание на ПС-по план м.март 

2023 г. 
Зам.директор Директор 

8. Училищен конкурс за детски 

рисунки “С очите си видях 

бедата”./НК/ 

        до 

31.03.2023 г. 

 

М.Тодорова 

Учители ЦОУД 

I-VII клас 

Директор и 

зам.-директор 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорници Контролира 

1. Ден на космонавтиката- 

VII a ,VII б клас-изложба на 

постери и проекти 

07.04.2023 г. Ив.Иванова 

М.Тодорова 

Л.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 

2. 22 април - Ден на Земята - 

Дейности и мероприятия с еко 

насоченост./НК/ 

 

21.04.2023 г. Ив.Иванова 

Из.Тодорова 

Р.Билчева 

Ю.Вълчева 

Директор и 

зам.-директор 

3. “Ой,Лазаре,Лазаре”- 

лазаруване с I б,III a и III б 

клас 

 

април 2023 г. Е.Миланова 

Р.Маркова 

Ю.Вълчева 

Л.Савова 

Директор и 

зам.-директор 

4. Тържество за отбелязване на 

40 годишнината от 

откриването на училището -

неучебен ден. (неучебен 

присъствен ден)  

06 април 

2023г 

К.Павлов 

В. Антонов 

М. Крумов 

Д. Василева 

Г. Ганева 

Е. Андреева 

Д. Димирева 

Из. Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

5. Училищен футболен турнир по график М.Крумов 

К.Павлов 

Директор и 

зам.-директор 

6. Заседание на ПС- по план април 2023 г. зам.директор Директор 

7. Дейности по приема в първи 

клас. 

април 2023 г. всички учители Директор и 

зам.-директор 

8. “Пролетта през погледа на 

фотографа" 

април-май 

2023 г. 
Е.Миланова 

Л.Савова 

М.Тодорова 

учители I-VII 

клас 

Директор и 

зам.-директор 
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9.  Двудневна  екскурзия с 

учебна цел до гр.Трявна-II a и  

II б клас. 

април 2023 г. Г.Ганева 

И.Тодорова 

М.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 

10. Градска екскурзия-посещение 

на културни обекти-VI а клас 

април 2023 г. К.Павлов Директор и 

зам.-директор 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.082/84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. 6 май- Ден на Русе-

презентация 

05.05.2023 г. Из.Тодорова 

Л.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 

2. Провеждане на НВО в IV клас 

. 

м.май 

съгласно 

графика от                    

МОН 

Зам.директор 

класни 

ръководители на 

IV клас 

Директор 

3. “Знаем ли английски”-

викторина-III a  и  III б 

м.май 2023 г. П.Атанасова 

М.Касим 

Директор и 

зам.-директор 

4. Спортен празник на 

училището  

неучебен присъствен ден 

22 май 2023г М. Крумов 

К. Павлов 

К. Тодорова 

Из. Тодорова 

 

5. Тържество за 24 май- 

I б и III клас 

24.05.2023 г. Класни 

ръководители на I 

б и III клас 

Ресурсни учители 

Директор и 

зам.-директор 

6. Родителски срещи: 

1.Готовност на учениците от I-

IV клас за приключване на 

учебната година. 

2.Готовност за НВО в VII клас. 

3.Запознаване с план-приема 

за VIII клас. 

м.май 2023 г. Класни 

ръководители и 

учители по 

математика и БЕЛ 

 

Директор и 

зам.-директор 

7. Тържества за завършване на 

учебната година в начален 

етап ./I-III клас/ 

6.1.”Ден на приятелството” - II 

б клас 

м.май 2023 г. Класни 

ръководители 

Учители ЦОУД 

  I-III клас 

Директор и 

зам.-директор 

8. Екскурзия/еднодневна/ с 

учебна цел:Габрово-

ЕМО”ЕТЪРА”- I б клас 

м.май 2023 г. Е.Миланова 

Л.Савова 

Директор и 

зам.-директор 
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9. Двудневна екскурзия с учебна 

цел:Русе-Плиска-Преслав-

Мадара-III клас 

м.май 2023 г. Ю.Вълчева 

Р.Маркова 

М.Касим 

Директор и 

зам.-директор 

10. Дейности по приема в първи 

клас. 

до 31.05.2023г. Комисия по приема Директор 

11. Заседание на ПС- по план м.май 2023 г. Директор  и 

зам.директор 

Директор 

12. Кариерно ориентиране. 

Запознаване на 

седмокласниците с графика за 

дейностите по план-приема. 

м.май 2023 г. Класни 

ръководители VII 

клас 

Д.Василева 

Директор 



 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

       бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. 1 ЮНИ-Ден на детето 01.06.2023 г. Учители ЦОУД Директор и 

зам.-директор 

2. 2 ЮНИ-Ден на Ботев 02.06.2023 г. К.Павлов 

М.Крумов 

Из.Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

3. Тържество за завършване на 

учебната година за учениците 

от IV-VI клас 

“Ваканция,здравей!” 

15.06.2023 г. класни 

ръководители на 

IV и  VI  клас 

учители ЦОУД 

Директор и 

зам.-директор 

4. Провеждане на НВО в VII 

клас. 

13 и 16 юни 

    2023 г. 
Комисия по 

организиране на 

НВО 

Директор 

5. Срещи с родителите на 

бъдещи първокласници. 

м.юни 2023 г. Учители от 

начален етап 

Директор 

6. Анализ на резултатите от 

проведените изпити за НВО в 

IV  и VII клас. 

м.юни 2023 г. Д.Джуров-

рък.направление

ИКТ 

Р.Маркова 

В.Антонов 

К.Павлов 

Е.Андреева 

Н.Николова 

Директор 

7. Екскурзия с учебна цел: 

Русе-Варна-3 дни-IVа и  IVб 

м.юни 2023 г. Кл.ръководители 

на IV клас и 

учители ЦОУД 

Директор и 

зам.-директор 

8. Екскурзия с учебна цел до 

гр.Ловеч-Крушунски 

водопади - 1 ден /V клас 

м.юни 2023 г. И.Иванова 

Р.Маркова 

Р.Билчева 

Директор и 

зам.-директор 

9. Еднодневна екскурзия с 

учебна цел : 

Русе- В.Търново-Габрово VI а 

клас 

м.юни 2023 г. К.Павлов 

Из.Тодорова 

Директор и 

зам.-директор 

10. Екскурзия с учебна цел: 

Русе-София-Рилски 

манастир-Мелник-3 дни/ 

VII а и  VII б клас 

м.юни 2023 г. Д.Панова 

М.Тодорова 

Л.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 

11. Тържество за завършване на 

учебната година за учениците 

от VII клас. 

30.06.2023 г. М.Тодорова 

Д.Панова 

Л.Петрова 

Директор и 

зам.-директор 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

       бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Заседание на ПС по план. 

Анализ на резултатите от 

образователно -

възпитателния процес. 

м.юли 2023 г. Зам.директоррък

оводител 

направление 

ИКТ 

Директор 

2. Работа по проекти. м.юли 2023 г. ръководители 

на клубове 

Директор 

3. Занимания по интереси. м.юли 2023 г. ръководители на 

клубове 

Директор 

4. Допълнително обучение на 

ученици. 

м.юли 2023 г. Зам.директор 

учители по 

предмети и 

учители ЦОУД 

Директор 

 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg

